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ّ تركيا توسع توغلها.. انسحاب باقي القوات األميركية.. و»قسد« إلى دمشق دُر
عواصم - وكاالت: سيطرت 
القــوات التركيــة والفصائل 
الســورية املواليــة لها، على 
مدينة تل أبيــض احلدودية 
فــي ريــف الرقــة الشــمالي 
أمس، في خامس أيام عملية 
»نبع السالم«، التي اطلقتها 
ضد »وحدات حماية الشعب 
الكردية« التي تســيطر على 
قوات ســوريا الدميوقراطية 
)قســد( فــي شــمال شــرق 

سورية.
وبالسيطرة على تل أبيض 
يكون اجليش التركي بالتعاون 
مع القوات السورية الرديفة، 
بســط نفوذه على ثاني أهم 
أهــداف العملية بعد ما يبدو 
انه معارك كر وفر في مدينة 

رأس العني. 
الدفــاع  وزارة  وقالــت 
التركيــة إن القــوات بقيادة 
تركيا ســيطرت كذلــك على 
الطريق السريع إم٤، الواقع 
على مســافة تتراوح بني 3٠ 
و35 كيلومترا داخل األراضي 

السورية.
وأعلنت الوزارة األمر على 
تويتر في إشارة إلى الطريق 
الرئيسي الذي ميتد بالتوازي 
مع احلدود التركية في شمال 

شرق سورية.
من جهته، أعلن »اجليش 
الوطني« السوري املعارض 
املشارك في العملية، السيطرة 
على تل أبيض، وأكد املتحدث 
الرسمي باسمه يوسف حمود، 

الكردية »األسايش« في املدينة.
كمــا ســيطر »اجليــش 
الوطنــي« بدعم مــن القوات 
التركية، على قرى العيساوي 
وأبو قبــر ومزرعة احلمادي 
املدينة،  واجلنــداوي شــرق 
وقرية سلوك، وفق ما أعلنته 
وزارة الدفاع التركية ليرتفع 

وأوضح املرصد أن »قسد« 
شــنت هجوما معاكســا قتل 
فيه ١7 مــن الفصائل املوالية 
لتركيا، إلى جانب مقتل أربعة 

من قسد.
وفي هــذه األثنــاء، أعلن 
وزير الدفــاع األميركي مارك 
إسبر أن الرئيس دونالد ترامب 

الذي تبثه »سي.بي.إس« بأن 
وزارتــه علمت »أن )األتراك( 
يعتزمــون علــى األرجح مد 
هجومهــم إلــى مســافة أبعد 
في اجلنوب والغرب مما كان 

مخططا في البداية«.    
وأضــاف »لذا حتدثت مع 
الرئيس، بعد مناقشــات مع 
بقيــة أعضــاء فريــق األمن 
الوطني، وأصــدر توجيهاته 
بأن نبدأ االنسحاب املدروس 
للقوات من شمالي سورية«.

من جهتها، أفادت شــبكة 
»ســي إن إن« األميركية، بأن 
»قسد« تنوي إبرام صفقة مع 
حكومة دمشــق وروسيا إذا 
عجزت واشنطن عن حمايتها 

من القصف اجلوي التركي.
ونشــرت الشــبكة أمــس 
األول نــص وثيقــة تكشــف 
مضمون االجتماع الذي عقد 
اخلميس املاضــي بني القائد 
العام لـ»قسد« مظلوم كوباني، 
ونائب املبعوث األميركي لدى 
التحالف الدولي ضد »داعش« 
ويليــام روبــاك، فــي أعقاب 

إطالق تركيا »نبع السالم«.
الديبلوماســي  وحــاول 
األميركــي أثنــاء االجتمــاع، 
حســب نص الوثيقة، طمأنة 
املقاتلــني األكــراد، وقــال إن 
واشــنطن جتــري اتصاالت 
على أرفع املستويات مع أنقرة 
للتوصل إلى هدنة، مرجحا أال 
متد أنقرة حملتها أبعد من 3٠ 
كــم عن حدودهــا، مبا يخلق 

عدد القرى التي سيطر عليها 
اجليشان، إلى ٤٢ قرية مبحيط 
مدينتي رأس العني وتل أبيض.
أمــا في رأس العــني، فقد 
أفاد املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان بأن »قسد« استعادت 
الســيطرة عليها بشكل شبه 

كامل.

أمر بسحب نحو ألف جندي 
من شمال ســورية، في وقت 
وصل عدد الســكان الفارين 
جراء الهجوم التركي إلى ١3٠ 

ألفا.
وأفــاد وزيــر الدفــاع في 
مقابلة مســجلة مــع برنامج 
»واجه األمة« )فيس ذا نيشن( 

فرصــة لتســوية اخلالفــات 
القدميــة بني أنقــرة واألكراد 

السوريني.
غير أن كوباني اتخذ موقفا 
صارما، متهما الواليات املتحدة 
ببيع األكراد وتركهم للذبح، 
وطلب من واشنطن توضيح 
ما إذا كانت ستســمح لتركيا 
بإحكام سيطرتها على الشريط 

احلدودي بعرض 3٠ كم.
وتابــع كوبانــي حســب 
الوثيقة، أنه إذا كانت واشنطن 
ستوافق على ذلك، فإنه سيلجأ 
فــورا إلــى حكومــة دمشــق 
وروسيا لدعوتهما إلى إغالق 
املجال اجلوي الســوري أمام 
الطائرات التركية، موضحا أن 
هناك قوتني فقط في املنطقة 
الهجوم  تســتطيعان وقــف 
التركي، هما الواليات املتحدة 

وروسيا.
وكانت وكالة »سبوتنيك« 
الروسية حتدثت عن حتركات 
لقوات احلكومة السورية في 
منبــج تأتي مبوجــب اتفاق 
مت التوصل إليه بني روســيا 
وسورية من جهة، وبني روسيا 
والواليات املتحدة األميركية 

و»قسد« من جهة ثانية.
ولفتــت إلــى أن »االتفاق 
يتضمن انتشار وحدات اجليش 
السوري مع أسلحتها الثقيلة 
واملتوسطة في مدينة منبج، 
ورفــع العلم الســوري فوق 
املراكز احلكومية داخل املدينة 

وعلى مداخلها ومخارجها«.

اجليشان التركي و»الوطني« يسيطران على تل أبيض.. ومعارك كر وفر في رأس العني

ملوقع »عنب بلدي«، السيطرة 
علــى املدينــة بعــد التقــدم 

باجتاهها من جهة الغرب.
ونشر »اجليش الوطني« 
صورا جوية ألحياء املدينة، 
كمــا نشــر مقطعــا مصــورا 
للســيطرة على املركز العام 
ملا يســمى بقوات األمن العام 

»قسد« تعلن فرار املئات من عائالت »داعش« من مخيم عني عيسى
عواصــم ـ وكاالت: أعلن األكراد أمس فــرار مئات من أفراد 
عائــالت تنظيم داعش من مخيم عني عيســى للنازحني بعدما 
طاله قصــف القوات التركية التي تشــن هجوما منذ األربعاء 
املاضي ضد قوات ســوريا الدميوقراطية )قســد( التي يهيمن 

عليها األكراد وتسيطر على شمال شرق سورية.
وأفادت ما تسمى »اإلدارة الذاتية« وهي السلطة املدنية التي 
اعلنها االكراد في املنطقة، واملرصد السوري حلقوق اإلنسان، 
بانســحاب عناصر احلراســة من املخيم، الذي يقطنه ١3 ألف 

نازح بينهم أفراد عائالت عناصر داعش األجانب.
وقالت في بيان على حسابها على موقع فيسبوك »استطاع 
785 عنصرا من منتسبي داعش األجانب الفرار من مخيم عني 
عيسى«، مشيرة إلى أنهم قاموا »بالهجوم على حراسة املخيم 

وفتح األبواب للفرار« بعدما طال قصف املخيم.
واكد مســؤول في املخيــم لفرانس بــرس أن القصف وقع 
علــى الطريق الدولــي بالقرب من القســم املخصص بعائالت 

التنظيم املتطرف.
ونقلت صفحة اإلدارة الذاتية على فيسبوك عن عبد القادر 
موحد، مســؤول مكتب الشؤون اإلنسانية وشؤون املنظمات، 
أن املخيــم »بات بال حراســة وبال إدارة«، مشــيرا إلى أنه »مت 
انســحاب احلامية التابعة لقوى األمن الداخلي منه بعد أعمال 
الشغب التي قام بها عوائل مقاتلي تنظيم داعش داخل املخيم 
إثر القصف التركي« على أطرافه. وأكد املرصد السوري حلقوق 
اإلنسان فرار عائالت مقاتلي التنظيم »تباعا مع انسحاب غالبية 
عناصر احلراســة منه لالنضمام إلــى معارك كانت تدور على 

بعد أقل من عشرة كيلومتر بني »قسد«.

بعد سحب عناصر احلراسة لزجّها في املعارك

)أ.ف.پ( مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا يطلقون النار في مدينة تل ابيض   

ترامب مدافعًا عن سحب قواته من شمال سورية:
األولوية حلماية حدودنا وعلى األكراد أن يقاتلوا مبفردهم

عواصــم ـ وكاالت: دافع 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامــب عــن قراره ســحب 
قواته من شمال شرق سورية، 
وقال أمام جتمع للنشــطاء 
املســيحيني احملافظــني ان 
الواليــات املتحــدة يجب أن 
تعطــي األولويــة حلمايــة 

حدودها.
وأضاف ترامب في كلمة 
ألقاهــا فــي مؤمتر ســنوي 
للمحافظــني املتدينــني فــي 
أن  اعتقــد  »ال  واشــنطن 
جنودنا يجب أن يكونوا هناك 
طوال اخلمسني عاما القادمة 
حلراســة احلدود بني تركيا 
وسورية عندما ال نستطيع 
حراسة حدودنا في الداخل«.

وأضاف الرئيس االميركي 
»لقد قتلنا داعش وهزمناهم، 
وقمنا بعملنا، وعلينا العودة 
إلــى الوطــن«. وطلــب من 
األكراد السوريني أن يقاتلوا 
مبفردهم، وقال »ال ننسى أنهم 
يقاتلون من أجل أرضهم. لم 
يساعدوننا في القتال من أجل 
أرضنا. هم يقاتلون من أجل 
أرضهم وهذا أمر جيد لكننا 

ساعدناهم«.
ودعاهم لـ »التراجع« عن 
احلدود التركيةـ السورية، في 
الوقت الذي تقوم فيه تركيا 

بشن هجوم على املنطقة.

تشكل وحدات حماية الشعب 
الكردية غالبيتها، على معظم 
األراضي التي كانت بحوزة 
تنظيــم داعش اضافــة الى 
مناطق شاســعة من شــمال 

شرق سورية. 
وانتقــد بعــض الزعماء 
اإلجنيليــني ترامب بســبب 

األكراد املتحالفني مع الواليات 
املتحــدة، وقال ترامب انه ال 
يؤيد التوغــل التركي، لكن 
مئات األكــراد تظاهروا أمام 
البيت األبيض اول من امس 
واتهموه بالتخلي عن األكراد 
في مواجهة الهجوم التركي.
اعلنــت  الســياق،  فــي 

الواليات املتحدة األميركية ان 
الرئيس األميركي أقر صرف 
5٠ مليون دوالر للمساعدة في 
حتقيق االستقرار بسورية من 
خالل تعزيز حقوق االنسان 
وحمايــة االقليــات العرقية 

والدينية املضطهدة.
وذكر البيت االبيض في 
بيــان ان التمويل »ســيوفر 
طارئــة  ماليــة  مســاعدة 
للمدافعــني الســوريني عــن 
حقوق االنســان ومنظمات 
املدنــي وجهــود  املجتمــع 
املصاحلة التي تدعم بشكل 
االقليــات  مباشــر ضحايــا 
العرقية والدينية في النزاع«.
ســيتم  ان  واضــاف 
تخصيص التمويل ايضا في 
زيادة املساءلة وازالة مخلفات 
احلرب من املتفجرات وتعزيز 
امن املجتمع للمســاعدة في 
حتقيــق االســتقرار اضافة 
الى توثيق انتهاكات حقوق 
االنسان وانتهاكات القانون 
الدولــي ودعــم الناجني من 
العنف املجتمعي والتعذيب.

واوضح البيان »اننا نأمل 
ان يواصل الشركاء الدوليني 
واالقليميني مساهماتهم ايضا 
حلماية ضمــان حرية وامن 
االقليــات العرقية والدينية 
باعتبارهــم ميثلون اولوية 
قصوى لالدارة األميركية«.

سياسته في سورية بدعوى 
إنهــا تهــدد عشــرات آالف 
املسيحيني في منطقة يسيطر 

عليها املسلمون.
وتعــرض ترامــب أيضا 
النتقادات نادرة من شخصيات 
بــارزة في حزبه اجلمهوري 
وقــد اتهمــوه بالتخلي عن 

قدم 50 مليون دوالر لدعم االستقرار وحماية األقليات العرقية والدينية

وقــال انه »مــن الصعب 
للغايــة أن تتغلــب قــوة ال 
متتلــك طائــرات علــى قوة 
متتلك طائرات«. وأكد دعوته 
لألكراد »آمل أن يفعلوا ذلك 

)أي يتراجعوا(«.
وتســيطر قوات سوريا 
التي  الدميوقراطية )قسد(، 

أردوغان يرسم حدود
»نبع السالم«: حظر األسلحة

لن يدفعنا لوقفها

 واشنطن »قلقة«.. 
و»اجليش الوطني« يحقق 

في تنفيذ »إعدامات ميدانية«

عواصم ـ وكاالت: حــدد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أمس أهداف عملية »نبع السالم« ضد املسلحني 
األكراد في شمال شرق سورية، وقال إن اجليش التركي 
وحلفــاءه من مقاتلي املعارضة الســورية ســيتوغلون 

مسافة تتراوح بني 3٠ و35 كيلومترا.
وأكد الرئيس التركــي أن التهديدات الغربية بفرض 
عقوبــات على أنقــرة وحظر تصدير األســلحة إليها لن 
تدفعها لوقف عمليتها العســكرية، في إشارة الى اعالن 
املانيا وفرنسا وعدة دول غربية وقف تصدير االسلحة 

التي ميكن لتركيا ان تستخدمها في هجومها.
وقال أردوغان في خطاب متلفز »بعدما أطلقنا عمليتنا، 
واجهنــا تهديدات على غرار عقوبــات اقتصادية وحظر 
على بيع األسلحة. من يعتقدون أن بإمكانهم دفع تركيا 

للتراجع عبر هذه التهديدات مخطئون كثيرا«.
وأعلن أنه حتدث هاتفيا مع املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل األربعاء املاضي وبحث معها مسألة حظر األسلحة.
وقــال »طلبت منها تفســير األمر لــي. هل نحن حقا 
حلفاء في حلف شمال األطلسي، أم أن املجموعة اإلرهابية 
انضمت إلى حلف األطلســي من دون علمي؟« في اشارة 
الى وحدات حماية الشعب التي تهيمن على قوات سوريا 

الدميوقراطية )قسد(.
ورفض كذلك فكرة أي وساطة بني أنقرة والوحدات.
وقال »متى رأيتم دولة جتلس على الطاولة ذاتها مع 

مجموعة إرهابية؟«.
بدورها، طالبت ميركل الرئيس التركي بوقف العملية 
في شــمال ســورية »فورا«، محذرة من أنها قد تزيد من 
عدم االســتقرار في املنطقة وتتســبب في عودة تنظيم 

داعش، بحسب بيان صدر عن مكتبها.

عواصم ـ وكاالت: أعربت الواليات املتحدة عن قلقها من 
املعلومات والڤيديوهات املتداولة عن قيام مقاتلني محسوبني 
على املقاتلني السوريني الذين تدعمهم تركيا، بإعدام مسلحني 
اكراد ينتمون لقوات سوريا الدميوقراطية )قسد( ومدنيني، 

بينهم السياسية الكردية هفرين خلف.
وقال متحدث باسم اخلارجية األميركية: تابعنا بقلق بالغ 
تقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف واعتقال 

عدة مقاتلني من »قسد«.
وكان نشطاء تداولوا تسجيالت ومعلومات تفيد بقيام 
مقاتلني سوريني موالني ألنقرة بإعدام مقاتل كردي وتسعة 
مدنيــني رميًا بالرصاص في مناطق تقدمــوا فيها في اطار 
الهجوم الذي تشنه تركيا ضد املسلحني األكراد الذين تتهمهم 

باالنتماء حلزب العمال الكردستاني.
وقال املرصد السوري حلقوق اإلنسان من جهته، بحسب 
وكالة فرانس برس، إن »املدنيني التسعة أعدموا على دفعات 
إلــى اجلنوب مــن مدينة تــل أبيض« احلدوديــة في ريف 
الرقة الشمالي، مشيرا إلى أن بينهم هيفرين خلف البالغة 
35 عاما التي تشــغل منصب األمني العام حلزب »مستقبل 

سورية« الكردي.
وأفــاد مجلــس ســوريا الدميوقراطية »مســد«، الذراع 
السياسية لقسد، في بيان أنه بعد استهداف سيارة املسؤولة 

احلزبية مت إعدامها برفقة سائق السيارة«.
من جهته، نقل موقع »عنب بلدي« عن املتحدث الرسمي 
باســم »اجليش الوطني«، يوسف حمود، أن اجليش شكل 
جلنة عن طريق النائب العسكري العام والشرطة العسكرية، 

ملتابعة املوضوع.
وأضاف أنه في حال ثبوت األمر، سيتم حتويل املشتبه 

بهم إلى القضاء أصوال ومحاكمتهم.
وأثار الڤيديو موجة من التعليقات عبر مواقع التواصل 
االجتماعي وفي وسائل االعالم. وقالت صحيفة »نيويورك 
تاميز« األميركية إن »مقتل اثنني من األسرى الكرد على يد 
مقاتلني عرب، هو جرمية حرب محتملة«، وعدت ذلك »مؤشرا 
على الكراهية ذات الصبغة العرقية املشتعلة في املنطقة«.

ملشاهدة الڤيديو

)رويترز( الرئيس االميركي دونالد ترامب متحدثا امام جتمع للناخبني احملافظني في واشنطن بعد اتهامه بالتخلي عن األكراد 


